ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ. จากัด
ปี ท ี่ 12 ฉบับที่ 4 เดือน กันยายน 2557

สร้างวินยั การออม พร้อมให้บริการ ดาเนินงานโปร่ งใส
“ความเชือ่ ร่วมกันทีว่ ่าการช่วยตนเอง และการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ตามหลักการสหกรณ์ซงึ่ จะนาไปสู่การกินดี อยู่ด ี มีความเป็ นธรรม และสันติสุขในสังคม”
อุดมการณ์สหกรณ์ (Cooperative ldeology)


ข่าวสาร และ โปรแกรมเงินฝากประเภทต่างๆ

“บัตร ATM สอ.สพบ. จากัด” มอบให้สมาชิกทุกท่าน
!!! ฟรีค่าธรรมเนียมการทารายการถึง 31 ธันวาคม 2557 !!!
เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ที่ยังไม่ได้รับบัตร ATM CO-OP ติดต่อขอรับบัตร
ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เพื่อให้สมาชิกมีความคล่องตัวในการ
เบิกถอนเงินจากบัญชีประเภทออมทรัพย์
 ตู้ ATM ที่รองรับบัตร ATM Co-op
 ตู้สหกรณ์เอง (ขณะนี้ยังไม่มีตู้ของตนเอง) ในอนาคตหากสมาชิก
ใช้บัตรในการทารายการมากกว่า 90% ของจานวนสมาชิกทั้งหมด สหกรณ์อาจ
ติดตั้งตู้ ATM ของตนเองและฟรีค่าธรรมเนียมการทารายการ
 ตู้ATM CO-OP POOL (ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที
จากัด)ที่ติดตั้งตู้ไว้แล้ว เข่น สอ.ตารวจแห่งชาติ สอ.กรมป่าไม้ สอ.กรมพัฒนา
ที่ ดิ น สอ.ดาต้ า วั น เอเชี ย สอ.สาธารณสุ ข จั ง หวั ด น่ า น สอ.ข้ า ราชการ
กรมสรรพากร สอ.ครูสมุทรปราการ สอ.ครูร้อยเอ็ด สอ.กรมชลประทานสามเสน
และปากเกร็ด
 ตู้ATM ธ.ออมสิน และ ธ.อิสลาม ทั่วประเทศ

“ประมาณต้นปี 2558 จะใช้ได้กับตู้ ATM ธ.กรุงไทยทั่วประเทศ”
คำแนะนำ
 เมื่อได้รับบัตรครั้งแรกควรเปลี่ยนรหัสผ่านทันที เฉพาะตู้สหกรณ์และตู้ATM
CO-OP POOL (ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จากัด) เท่านั้น และจารหัสไว้เสมอ
(ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสที่ตู้ ATM ธนาคารได้)
 หากกดรหัสผ่านผิดติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง บัตรจะถูกระงับการใช้งาน
 สอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ. จากัด หรือ โทร 02-6851112 Thai ICT Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

รวมภาพโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และ
พัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิกสหกรณ์
วันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2557
ณ ห้วยป่าปกรีสอร์ท อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี



เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฝากเงินเนื่องในเดือนแห่งการออม


เพื่อส่งเสริมการออมเงินในสหกรณ์ออมทรัพย์ ในเดือนตุลาคมซึ่งเป็น
เดือนแห่งการออม และเพื่อให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ของสหกรณ์โดยการ
ประหยั ด ตามแนวทางปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สหกรณ์ จึ ง จั ด
กิจกรรมส่งเสริมการออม โดยเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฝากเงินเนื่อ งใน
เดือนแห่งการออม ตามรายละเอียด ดังนี้
1. สมาชิก สหกรณ์ ที่เ ปิด บัญ ชีเงิ นฝาก หรื อ ฝากเงิ นกับ สหกรณ์ทุ ก
ประเภทบัญชี จานวนเงินตั้งแต่ 3,000.- บาทขึ้นไป ในระหว่างวันที่ 1 –
31 ตุล าคม 2557 โดยคงเงินฝากนั้นไว้ในสหกรณ์ไ ม่น้อ ยกว่า 1 เดือ น
นับตั้งแต่วันที่ฝาก มีสิทธิรับของสมนาคุณเป็นผ้าขนหนู ผืนเล็ก 1 ผืนต่อ 1
รายชื่อสมาชิก
2. สหกรณ์ขอสงวนสิทธิมอบของสมนาคุณให้เฉพาะบัญชีที่เปิดหรือ
ฝากในนามบุคคลซึ่งเป็นชื่อสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น โดยไม่รวมบัญชีที่เปิด
หรือฝากในนามบัญชีหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อสารองของสมนาคุณไว้ให้แก่
สมาชิกจนกว่าของจะหมด เนื่องจากของมีจานวนจากัด

รายงานผลการดาเนินงานเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2557
รายการ

มิถุนายน 2557

สินทรัพย์รวม
ทุนเรือนหุ้นรวม
เงินรับฝากรวม
จานวนสมาชิก

กรกฎาคม 2557

สิงหาคม 2557

2,321,978,778.11 2,396,389,612.56 2,383,498,060.79
782,631,700.00

787,734,040.00

792,353,850.00

1,043,629,840.76 1,077,212,079.68 1,131,135,144.19
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การบริการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง

สหกรณ์เปิดบริการรับฝากเงิน ประเภทออมทรัพย์ พิเศษเกษียณมั่นคง
ตามรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้
1. ผู้ เปิ ดบั ญ ชี ต้ อ งเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ ซึ่ ง เกษี ย ณอายุ ร าชการในปี
2556 - 2557
2. เปิดบัญชีขั้นต่า 1,000 บาท ทั้งนี้จานวนเงินฝากต้องไม่เกินวงเงิน
ที่ ไ ด้ รั บ จากเงิ น บ าเหน็ จ บ านาญ กองทุ น บ าเหน็ จ บ านาญข้ า ราชการ
(กบข.) กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ ส าหรั บลู ก จ้ า งประจ าของส่ วนราชการ
(กสจ.) บาเหน็จดารงชีพ หักด้วยจานวนเงินดังกล่าวที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นแล้ว
(ถ้ามี)
3. การถอนเงินสามารถถอนได้เดือนละครั้ง หากถอนมากกว่า 1 ครั้ง
จะคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของยอดที่ถอนแต่ไม่ต่ากว่า 100 บาท และ
ไม่เกิน 2,000 บาท โดยเมื่อ ถอนเงินแล้วสามารถฝากกลับ คืนได้ไม่เกิ น
วงเงินฝากตามข้อ 2
4. สหกรณ์คิดอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์พิเศษ (ปัจจุบันอัตราร้อยละ
2.50 ต่อปี) บวกอีกร้อยละ 1.00 ต่อปี (ไม่เสียภาษี) จะคิดดอกเบี้ยให้ทุก
วันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี
5. เปิดรับบริการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป โดยยื่นหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของเงินรับจาก
เกษียณอายุราชการประกอบการเปิดบัญชี
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อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

เงินฝาก
ออมทรัพย์
1.25% ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ
2.50% ต่อปี
ประจา 12 เดือน (5 ล้านขึ้นไป) 3.00% ต่อปี
ประจา 18 เดือน (5 ล้านขึ้นไป) 3.30% ต่อปี
ประจาปลอดภาษี 24 เดือน 3.20% ต่อปี
เงินกู้ทุกประเภท
5.50% ต่อปี
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
(ไม่มีเฉลี่ยคืน)
2.75% ต่อปี
ศึกษาดูงาน EnuPyeong Credit Union
สาธารณรัฐเกาหลี
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2557

ข่าวดีสาหรับผู้เกษียณอายุราชการประจาปี 2557
การส่งเสริมการออมจากเงินบาเหน็จ เงินบานาญ เงินที่ได้จากการเกษียณอายุราชการ หรือ เงินอื่นใดจากทางราชการ

เพื่อส่งเสริมการออมเงินและเพิ่มทางเลือกการออมเงินอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการออมกับสถาบันการเงินอื่นให้แก่สมาชิกสหกรณ์ผู้เกษียณอ ายุ
ราชการ ซึ่งได้รับเงินบาเหน็จ เงินบานาญ เงินที่ได้จากเกษียณอายุราชการ หรือเงินอื่นใดจากทางราชการ เช่น เงิน กบข. กสจ. คณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ ชุดที่ 41 ในการประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 จึงได้พิจารณาเห็นชอบให้สมาชิกสหกรณ์ผู้เกษียณอายุราชการปี 2557 และเป็น
สมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถซื้อหุ้นได้เต็มจานวนของเงินที่ได้รับจากเงินบาเหน็จ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) กองทุน
สารองเลี้ยงชีพสาหรับลูกจ้างประจาของส่วนราชการ (กสจ.) บาเหน็จดารงชีพ แต่เมื่อรวมกับยอดทุนเรือนหุ้นสะสมที่มีอยู่เดิมแล้วต้องไม่เกินสิบล้านบาท
กรณีซื้อหุ้นภายในวันที่ 5 ของเดือนใด สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนนั้น
สมาชิกสหกรณ์ผู้เกษียณอายุราชการที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ติดต่อขอรับการบริการซื้อหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
เวลา 8.30 - 15.30 น. ของวันทาการสหกรณ์ พร้อมกับยื่นหลักฐานการรับเงินจาก กบข. กสจ. กรมบัญชีกลาง หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการต่อ
สหกรณ์ภายในระยะเวลาที่กาหนด
จัดทาโดย คณะทางานสื่อสารองค์กรและสมาชิกสัมพันธ์ในคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 41
สุรพล มณีขาว 0819201500 / ชิน รักกลาง 3820 / แอนนา ทรัพย์ภัย 3231 / นายอุดม อรัญญิก / มงคลทิพย์ ขาประสงค์ 3512

